
katsaukset

20 MAASEUDUN UUSI AIKA   2 | 2016

MARJATTA HYTÖNEN
MMM (metsätalous), tutkija
Luonnonvarakeskus Luke

Puun energiakäytön julkinen ohjaus 
maaseudun sosiaalisen kestävyyden 
näkökulmasta

Suomessa on pitkä metsien monikäytön 
perinne. Viime vuosina metsien moni-
käyttöön perustuvat elinkeinot ovat moni-
puolistuneet ja vahvistuneet maaseudulla. 

Ministeriöiden ja maakuntahallintojen strategi-
oissa mainittuja maaseutuoloihin sopivia pieni-
muotoisia metsäelinkeinoja ovat pitkään olleet 
puunjalostus, keräilytuotteiden hyödyntäminen ja 
metsien matkailukäyttö. Viime vuosina niiden 
rinnalle on tullut puun energiakäyttö (esim. 
Suomen aluekehittämisstrategia... 2010; Mahdolli-
suuksien maaseutu… 2014; Varsinais-Suomen 
alueellinen… 2015).

Vihanninjoki (2015, 24) toteaa, että 2000 
-luvulla lukuisissa selvityksissä on systemaattisesti 
esitetty, että hajautetun ja pienimuotoisen energi-
antuotannon merkitys ja määrä tulevat kasvamaan 
tulevaisuudessa. Hajautettua energiantuotantoa 
pidetään edistämisen arvoisena, koska se lisää 
paikallista huoltovarmuutta, maatilojen energia-
omavaraisuutta ja maaseudun työllisyyttä (esim. 
Selvitys energiapolitiikan… 2015, 16-27).

Puu on maaseudun hajautetun uusiutuvan 
energiankäytön kokonaisuudessa merkittävä raaka-
aine, koska noin puolet maatilojen pinta-alasta on 
metsää (Yrittäjyyskatsaus 2012, 61). Kaikissa 

Suomen maakunnissa on pienimuotoiseen energi-
antuotantoon soveltuvaa puuraaka-ainetta myös 
maatiloista riippumattomien yritysten käyttöön 
(Villa & Saukkonen 2010, 18).

Puun energiakäytön suuret linjat tunnetaan 
kansantalouden näkökulmasta hyvin. Myös 
pienimuotoista puun energiakäyttöä on tutkittu 
teknis-tuotannollisesta näkökulmasta. Yhteiskun-
nallisia ja paikallistaloudellisia kysymyksiäkin on 
selvitetty (esim. Åkerman & Jänis 2005). 
Puuenergian tuotannon sosiaalista kestävyyttä on 
tarkasteltu ainakin kahdessa artikkelissa (Leskinen 
ym. 2006; Huttunen 2009). Tämä katsaus 
täydentää aiempaa yhteiskunnallista selvitystoi-
mintaa päivittämällä puun energiakäytön nyky-
tilaa, kuvaamalla lyhyesti julkisen hallinnon käyt-
tämiä energiapolitiikan ohjauskeinoja ja tarkaste-
lemalla sosiaalista kestävyyttä hyvinvointiteorian 
avulla.

Katsaus alkaa kolmen pienimuotoisen elin-
keinon nykytilan ja käytännön toimijoiden kuva-
uksella. Toimialat ovat polttopuu, pienet lämpö-
laitokset ja biokaasu. Polttopuun tuotanto, 
kauppa ja hyödyntäminen ovat vakiintuneita 
toimintatapoja maaseudulla. Lämpölaitokset ja 
niihin liittyvä lämpöyrittäjyys elinkeinona ovat 
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kehittyneet voimakkaasti 1990-luvulta lähtien. 
Nämä kaksi tapaa hyödyntää puuta ovat tyypillisiä 
lisätulojen hankintatapoja monialaisilla maatiloilla 
ja muutenkin maaseutualueilla. Biokaasua valmis-
tetaan toistaiseksi pääasiassa maatalouden biomas-
soista ja jätteistä, mutta puun kaasuttamisen 
hyödyntämistapoja hajautetun energian tuotan-
nossa on kehitteillä.

Julkisen hallinnon toimintaa energia-alalla 
tarkastellaan Sairisen (2000, 38) ympäristöpoli-
tiikan ohjauskeinojen luokittelua soveltaen. 
Sairinen ryhmittelee ohjauskeinot kuuteen 
ryhmään: 1) suunnitteluohjaus, 2) hallinnollis-
oikeudellinen ohjaus, 3) taloudellinen ohjaus, 4) 
informaatio-ohjaus, 5) neuvotteluohjaus ja 6) itse-
ohjaus. Pienimuotoisen puun energiakäytön 
merkitystä sosiaalisen kestävyyden kannalta 
pohditaan Allardtin (1976, 32–49) hyvinvointi-
teorian avulla. Hän jäsentää hyvinvoinnin edelly-
tyksiä jakamalla ihmisten tarpeiden tyydyttämisen 
ulottuvuudet kolmeen ryhmään: 1) materiaaliset 
voimavarat, 2) vuorovaikutussuhteet ja 3) ihminen 
suhteessa yhteiskuntaan. Lopuksi hahmotellaan 
puun energiakäytön tulevaisuutta ja haasteita 
osana maaseudun elinkeinotoiminnan kokonai-
suutta.

Puun energiakäyttö

Polttopuu

Vuosina 1930–1960 puuta käytettiin rakennusten 
lämmityksessä 11–13 miljoonaa kuutiometriä. 
Vuoteen 1993 mennessä käyttö supistui 4,6 
miljoonaan kuutiometriin. (Sevola ym. 2003, 5). 
Sittemmin polttopuun käyttö on lisääntynyt. 
Talvella 2007–2008 pientaloissa poltettiin puuta 
yhteensä 6,7 miljoonaa kuutiometriä: maatiloilla 
30 %, muissa asuintaloissa 60 % ja vapaa-ajan 
asunnoissa 10 %. Polttopuusta oli raakapuuta 5,4 
ja jätepuuta 1,3 miljoonaa kuutiometriä. Pienta-
lojen lämmitysenergiasta polttopuu muodosti 40 
%. (Torvelainen 2009). Noin puolet pientalojen 
käyttämästä polttopuusta hankitaan omasta 
metsästä (Pilketuotanto-opas 2012, 5).

Suomessa on noin neljä miljoonaa tulisijaa. 
Polttopuun käyttö kasvaa, koska tulisijojen raken-
taminen uusiin pientaloihin on yleistynyt viihty-
vyyttä lisäävänä tekijänä ja lisälämmitysjärjes-
telmänä. Uusia tulisijoja hankitaan vuosittain noin 
70  000. Takkojen ja muiden pienten tulisijojen 
suosio on johtanut erityisesti lehtipuuklapien 

Tietolaatikko 1. 

Nettikeskustelua Iltasanomissa maataloustraktoreiden monikäytöstä Senaatintorin 
Traktorimarssi -mielenosoituksen 11.3.2016 jälkeen (Holopainen 2016).

Kommentti: ”Parissa kuvan traktorissa oli palakuviorenkaat, joilla ajellaan asfaltilla, 
siis lähinnä peräkärryn kanssa tai kiinteistöjen hoidossa, yleensä lumenaurauksessa. 
Urakkatraktoreita siis, voi olla ettei ole lainkaan ns. maatalouskäytössä tai hyvin vähäisessä. 
Palakuviorenkaissa ei ole pitoa pellolla ajamiseen.”

Vastaus: ”Moni yrittäjä tekee sivuansioina klapinmyyntiä, hakekauppaa, luomutoimituksia, 
lumitöitä, tienhoitoa, kevyenliikenteenväylien hoitoa, puunkuljetusta, joulukuusikauppaa 
ja kymmeniä muita elämisen turvaamisjuttuja joissa kannattaa ajaa ”palarenkailla” ja kas 
kumma kun mennään pellolle kestää n. puolituntia kun renkaat on vaihdettu ja levikepyörät 
asennettu”…
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kysynnän kasvuun. (Sevola ym. 2003, 14–15; 
Helynen ym. 2007, 39; Pilketuotanto-opas 2012, 
5). Pientaloja lämmitetään myös pelleteillä ja 
metsähakkeella. Suomessa oli vuonna 2015 noin 
27 000 pientaloa, jotka lämpiävät pelleteillä. 
Niiden käyttöön siirtymistä tapahtuu energiare-
monttien yhteydessä. (Pellettilämmitys on 
vakaalla… 2015). Metsähaketta poltettiin pienta-
loissa 0,7 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2013 
(Metsätilastollinen vuosikirja 2014, 268).

Polttopuukauppa on usein sivutoimista liiketoi-
mintaa, mistä johtuen kauppiaiden tarkkaa määrää 
on vaikea arvioida (Tietolaatikko 1). Työtehoseura 
TTS:n mukaan Suomessa oli vuonna 2001 noin 
2000 pilkekauppiasta, joista vain pieni osa harjoitti 
kauppaa päätoimisesti. (Jouhiaho 2004, 6; 
Helynen ym. 2007, 39; Nuutinen 2011, 11).

TTS:n tutkimuksen mukaan vuonna 2007 
polttopuuyritysten tuotannon liikevaihto oli keski-
määrin 9800 euroa. Polttopuukaupan osuus yrit-
täjän tuloista oli 19 %. Kyselyyn vastanneista 52 % 
ilmoitti pääasialliseksi toimeentulon lähteeksi 
maatalouden ja 10 % sai päätoimentulon poltto-
puuliiketoiminnasta. (Vuorio ym. 2007, 2; 
Nuutinen 2011, 11).

Vuonna 2007 asiakkaille toimitetun polt-
topuun myynnin arvoksi arvioitiin noin 60 

miljoonaa euroa; sama luku löytyy vuoden 2014 
Metsätilastollisesta vuosikirjasta (Lappalainen 2007, 
22; Metsätilastollinen vuosikirja 2014, 202). 
Vuonna 2015 Suomen metsäkeskuksen ylläpi-
tämän Halkoliiteri.com -palvelun kautta poltto-
puutuotteita markkinoi noin 450 yrittäjää (Klapi-
kaupan vertailupalvelu… 2015).

Polttopuuyrittäjillä ei ole etujärjestöä. Poltto-
puuasiat ovat kuitenkin esillä Bioenergia ry:n 
toiminnassa. Bioenergia ry:n valiokunnista poltto-
puuhun liittyy läheisimmin Pelletti- ja pienkäyttö-
valiokunta.

Pienet lämpölaitokset

Vuonna 1993 Suomessa oli vain kolme lämpöyrit-
täjää (Lämpöyrittäjät käyttävät… 2010). Vuoden 
2015 alussa toiminnassa oli jo noin 200 lämpöyri-
tystä ja 541 lämpöyrittäjien hoitamaa lämpölai-
tosta. Osa yrityksistä hoitaa useita laitoksia. Noin 
kolmasosa laitoksista on aluelämpölaitoksia, loput 
ovat kiinteistökohtaisia laitoksia, joista noin puolet 
lämmittää kouluja. Lämpöenergian ostaja on usein 
kunta, mutta yritysten määrä ostajina on kasvussa. 
(Alm 2015, 32).

Useimmissa lämpölaitoksissa pääpolttoaineena 
käytetään metsähaketta. Vuonna 2013 laitokset 

Tietolaatikko 2.

Esimerkki lämpöyrittäjyyteen liittyvästä konsulttitoiminnasta (Maatilayritykset 
2016).

Envitecpolis Oy tarjoaa maatila- ja teollisuusyrityksille räätälöityjä ratkaisuja energia-, 
materiaali- ja kustannustehokkuuden parantamiseksi. Yrityksen ”Hajautetun uusiutuvan 
energian investoinnit” -palvelu auttaa tarkastelemaan investointien kannattavuutta 
ja energiatuotantopotentiaaleja. Yritys järjestää myös alan koulutuksia ja esittelee 
kotisivujensa kautta uusiutuvaa energiaa tuottavia ja hyödyntäviä kohteita, joista osa 
hyödyntää puuenergiaa. Nurmeksessa sijaitsevan Kuittilan tilan pien-CHP -tekniikkaa 
hyödyntävä puukaasutuslaitos tuottaa sähköä ja lämpöä tilan tarpeisiin. Riihon tilalla 
Tuurissa asuinrakennuksia ja tuotantotiloja lämmitetään hakelämpölaitoksella. Kainuun 
Lämpöhuolto Oy huolehtii neljästä lämpölaitoksesta, jotka sijaitsevat eri puolilla Kajaania. 
Kaikille Envitecpoliksen kohdeverkostosta löytyville laitoksille voi sopia maksullisen 
tutustumisvierailun.

http://Halkoliiteri.com
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käyttivät metsähaketta noin 1,34 miljoonaa 
kuutiometriä. Lisäksi poltetaan turvetta, viljan 
lajittelujätettä, markkinakelvotonta viljaa ja ruoko-
helpeä. Lisä- tai varalämmönlähteenä lämpölaitok-
sissa on yleensä polttoöljy. (Backman & Vuorio 
2014, 2; Alm 2015, 32).

TTS:n kyselyn mukaan lämpöyritysten liike-
vaihdon mediaani oli 340 000 euroa ja yhteenlas-
kettu liikevaihto 50–70 miljoonaa euroa vuonna 
2013. Yritykset työllistävät 600–700 henkilöä. 
(Backman & Vuorio 2014, 1–3).

Yli puolet kaikista lämpölaitoksista on osakeyh-
tiöiden tai osuuskuntien hoitamia. Yksittäiset 
yrittäjät vastaavat lämmöntuotannosta noin 180 
laitoksessa. Useamman yrittäjän muodostamat 
yrittäjärenkaat hoitavat 42 lämpölaitosta. Osake-
yhtiö- ja osuuskuntamuotoiset lämpöyritykset 
tuottavat noin kaksi kolmasosaa kaikesta 
lämpöyrittäjien tuottamasta lämmöstä. (Alm 
2015, 32). Lämpölaitosten lisäksi on syntynyt 
myös muuta lämpöyrittäjyyteen liittyvää yritys-
toimintaa (Tietolaatikko 2). 

Lämpöyrittäjillä ei ole omaa etujärjestöä. 
Bioenergia ry ylläpitää www.lampoyrittajat.fi 
-kotisivuja. Bioenergia ry:ssä toimii myös 
Lämpöyrittäjävaliokunta.

Biokaasu

Biokaasua voidaan käyttää kuten maakaasua 
liikenteessä, voimalaitoksissa, teollisuudessa ja 
kotitalouksissa (Biokaasua metsästä 2016). 
Biokaasun käyttö on lisääntynyt vähitellen. 
Vuonna 2011 biokaasua käytettiin Suomessa 0,6 
TWh. Suomen tavoite on lisätä biokaasun käyttö 
1,2 TWh:iin vuoteen 2020 mennessä. (Biokaasu 
2015.)

Biokaasua tuotetaan Suomessa jätevedenpuh-
distamojen, kiinteän yhdyskuntajätteen ja maati-
lojen biokaasulaitoksilla. Lisäksi biokaasua 
kerätään kaatopaikoilta. Biokaasua voidaan siirtää 
jo olemassa olevassa jakeluverkossa yhdessä 
maakaasun kanssa. (Biokaasu 2016; Biokaasua 
metsästä 2016.)

Biokaasun valmistus puusta on toistaiseksi 
vähäistä, koska sitä ei voida valmistaa puusta muun 
orgaanisen aineksen tapaan mädättämällä. Puusta 
erotetusta selluloosasta voidaan kuitenkin 
valmistaa biokaasua kaasuttamalla (Biokaasu 2016; 
Biokaasua metsästä 2016.). Suomeen onkin suun-
nitteilla puuta hyödyntäviä biokaasulaitoksia; 
esimerkiksi Metsä Fibre Oy:n biojalostamon 
yhteyteen Äänekoskelle on tulossa puunjalos-
tuksen sivutuotteita hyödyntävä biokaasulaitos 

Tietolaatikko 3. 

Esimerkkejä puukaasualan pienyrityksistä.

• Vuonna 2008 perustettu kempeleläinen Volter Oy valmistaa puuhakkeella toimivia 
pienvoimaloita, joissa puu kaasutetaan sähköksi ja lämmöksi. Volterin tuotteista 90 
% viedään ulkomaille. Pienvoimaloille sopivia kohteita ovat maatilat, teollisuushallit, 
koulut ja pienet asuinalueet. Esimerkiksi Kempeleen ekokorttelin pienvoimalaitos 
tuottaa sähkö- ja lämpöenergiaa kymmenelle omakotitalolle. (Vuolle 2015.)

• GASEK Oy on suomalainen vuonna 2008 perustettu energiateknologiayritys, joka 
kehittää ja valmistaa puun kaasuttamiseen perustuvia ratkaisuja lämmön- ja höyryn 
tuotantoon. GASEKin kaasutusmenetelmä tuottaa kaasua sekapuuhakkeesta. 
(Uusiutuvan energian… 2016.)

• Vuonna 2013 perustettu Fiskarsin Voima Oy kehittää puunkaasutustekniikkaa. 
Yrityksen kehittämällä konttiratkaisulla on tavoitteena korvata fossiilisia polttoaineita 
viljankuivauksessa. Raaka-aineena kaasutuksessa on puuhake. (Rasi ym. 2015.)

http://www.lampoyrittajat.fi
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(EcoEnergy SF… 2016). Myös tutkimuslaitokset 
osallistuvat puun kaasutuksen kehittämishank-
keisiin (esim. Sihvonen 2015).

Puuhun perustuvalla biokaasulla on kuitenkin 
pitkät perinteet polttoaineena; sitä on hyödyn-
netty muun muassa ns. häkäpönttöautoissa. 
Suomessa toimii edelleen myös pienimuotoisia 
puukaasun hyödyntämis- ja kehittämishankkeita 
(Tietolaatikko 3).

Biokaasualalla toimii useita järjestöjä. Suomen 
Biokaasuyhdistys ry on vuonna 1991 perustettu 
riippumaton, biokaasun tuotannon ja käytön edis-
tämisestä kiinnostuneiden henkilöiden ja yhteisöjen 
valtakunnallinen yhdistys. Bioenergia ry:ssä toimii 
Biopolttoaineiden, -nesteiden, -kaasun ja -jalos-
teiden valiokunta. Häkäpönttöautoperinteitä vaalii 
vuonna 1995 perustettu Suomen Ekoautoilijat ry.

Puun energiakäytön julkinen 
ohjaus

Työ ja elinkeinoministeriöllä (TEM) on päävastuu 
bioenergian tuotannon ja käytön edistämisestä 
Suomessa. TEM vastaa myös energia- ja ilmasto-
strategioiden valmistelun koordinoinnista. Myös 
ympäristöministeriö (YM) ja maa- ja metsätalous-
ministeriö (MMM) ovat keskeisiä ministeriöitä 
puuhun perustuvan energian tuotannon ohjaajina. 
Uusi toimija puun energiankäytössä on liikenne- 
ja viestintäministeriö (LVM), jonka tavoitteena on 
fossiilisen öljyn kulutuksen vähentäminen sekä 
liikenteen energiatehokkuuden ja biopolttoai-
neiden käytön lisääminen. Meneillään olevaan 
energia- ja ilmastostrategian laatimiseen osallis-
tuvat myös muut ministeriöt.

TEM:n alaisia energiatoimijoita ovat Energiavi-
rasto ja Motiva Oy. MMM:n hallinnonalalla 
puuenergian käyttöä edistävät Suomen metsä-
keskus ja Tapio Oy. TEM:n hallinnonalalle 
kuuluvat ELY-keskukset, joiden toimintaa ohjaavat 
myös MMM, YM ja LVM omien toimialojensa 
osalta. Ministeriöiden alaisuudessa toimii useita 
tutkimuslaitoksia.

Julkisen hallinnon yhteistyökumppaneita 
markkinatoimijoiden lisäksi ovat lukuisat yleis-
hyödylliset yhteisöt, etujärjestöt ja aatteelliset 
kansalaisjärjestöt. Merkittäviä valtakunnallisia 

uusiutuvan energian järjestöjä ovat edellä mainit-
tujen Bioenergia ry:n ja Suomen biokaasuyhdis-
tyksen lisäksi muun muassa Suomen lähienergia-
liitto ry, Metsänhoitoyhdistykset ja ProAgria 
-keskukset. Kaikkien energia-alan toimijoiden 
toimintaan vaikuttavat EU ja kansainväliset sopi-
mukset.

Julkinen hallinto vaikuttaa puuenergia-alan 
toimintaedellytyksiin ohjauskeinoilla. Perinteisesti 
ohjauskeinot ryhmitellään hallinnollis-oikeudel-
liseen ohjaukseen, taloudelliseen ohjaukseen ja 
informaatio-ohjaukseen. Jatkossa perinteistä jaot-
telua on täydennetty Sairisen (2000, 38) luokit-
telua soveltaen julkisen hallinnon tukemilla vapaa-
ehtoisilla ohjauskeinoilla, joita ovat neuvotte-
luohjaus ja itseohjaus. Lisäksi tarkastellaan 
suunnitteluohjausta, joka useimmiten sisällytetään 
informaatio-ohjaukseen. Keinot ja niidet yhteis-
vaikutukset ovat monimutkainen asiakokonaisuus; 
seuraaviin alalukuihin on koottu esimerkinomai-
sesti muutamia keskeisiä keinoja.

Suunnitteluohjaus

Puuenergian hyödyntämiseen ja hajautettuun 
energiantuotantoon liittyviä linjauksia on tehty 
useissa strategioissa ja toimintaohjelmissa viime 
vuosina. Linjauksia on täsmennetty myös EU:lle 
laadituissa selvityksissä. Erilaisissa suunnitelmissa 
asetetaan tavoitteita ja hahmotellaan keinoja 
niiden saavuttamiseksi.

EU:n tavoitteita

Vuonna 2009 Euroopan unionin maat sitoutuivat 
kasvattamaan vuoteen 2020 mennessä uusiutuvan 
energian osuutta energian kulutuksesta 20 
prosenttiin koko unionin alueella. Uudessa EU:n 
ilmasto- ja energiapolitiikan suunnitelmassa 
vuosille 2020–2030 (niin sanotussa 2030-pake-
tissa) tavoitteena on nostaa uusiutuvan energian 
osuus vähintään 27 prosenttiin energian loppukäy-
töstä. Uusiutuvan energian käytön lisäämisen 
ohella EU:n tavoitteena on vähentää kasvihuone-
kaasupäästöjä ja parantaa energiatehokkuutta. 
(EU:n energiayhteistyö 2015.)
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Hallitusohjelma

Hallitusohjelmassa (2015–2019) asetetaan tavoit-
teeksi fossiilisen tuontienergian korvaaminen 
puhtaalla ja uusiutuvalla kotimaisella energialla. 
Tavoitteena on myös saada aikaan uusia 
työpaikkoja muun muassa maaseudun monialaisen 
yrittäjyyden avulla. Määrällisenä tavoitteena on 
lisätä päästöttömän uusiutuvan energian käyttöä 
niin, että sen osuus nousee yli 50 prosenttiin ja 
omavaraisuus yli 55 prosenttiin 2020-luvulla. 
Liikenteen uusiutuvien polttoaineiden osuus 
pyritään nostamaan vuoteen 2030 mennessä 40 
prosenttiin. (Ratkaisujen Suomi… 2015, 21.)

Energia- ja ilmastostrategiat

Suomen kansallisia energiatavoitteita ja politiikka-
vaihtoehtoja on hahmoteltu energia- ja ilmastostra-
tegioiden laadinnan yhteydessä vuosina 2005, 2008 
ja 2013 (Selvitys energiapolitiikan… 2015, 9). Tällä 
hetkellä voimassa olevat tavoitteet sisältyvät vuonna 
2013 julkaistuun energiapolitiikan päivitykseen 
(Kansallinen energia- ja ilmastostrategia… 2013).

Uuden energia- ja ilmastostrategian valmistelu 
aloitettiin TEM:n johdolla syksyllä 2015 ja sen on 
määrä valmistua vuoden 2016 lopulla. Strategian 
laatimisen yhteydessä valmistellaan erillisenä 
projektina myös 2020 -luvulla tarvittavat uusiu-
tuvan energian ohjauskeinot. (Uuden energia- ja 
ilmastostrategian… 2016.)

Vuoden 2013 strategian mukaan Suomen tavoit-
teena on kasvattaa uusiutuvan energian osuus 38 
prosenttiin energian loppukulutuksesta vuoteen 
2020 mennessä. Noin puolet tarvittavasta uusiu-
tuvan energian lisäyksestä perustuu metsähakkeen 
käytön kasvuun sähkön ja lämmön tuotannossa. 
Metsähakkeen käyttötavoitteeksi vuodelle 2020 
asetetaan 25 terawattituntia, joka vastaa noin 13 
miljoonaa kiintokuutiometriä metsähaketta 
vuodessa. (Kansallinen energia- ja ilmastostrategia… 
201312, 25; Selvitys energiapolitiikan… 2015, 20). 
Tämä tavoite on sisällytetty myös vuonna 2015 
laadittuun Kansalliseen metsästrategiaan 2025.

TEM:n johdolla on laadittu myös muita energia- 
ja ilmastostrategiaan liittyviä suunnitelmia.
Energia- ja ilmastotiekartta 2050:ssa linjataan, että 

”Suomen kannalta on tarkoituksenmukaista 
korvata fossiilisia liikennepolttoaineita kehitty-
neillä biopohjaisilla polttoaineilla. Raaka-aineina 
tulee käyttää erityisesti kotimaisia metsä- ja pelto-
biomassaa, jätteitä ja teollisuuden sivuvirtoja.” 
(Energia- ja ilmastotiekartta… 2014, 71). Selvityk-
sessä energiapolitiikan vaihtoehdoista todetaan, 
että ”pientuotannon edistäminen palvelee 
maatiloja, joilla on halua edistää uusiutuvan 
energian käyttöä ja pienentää energiankulutustaan 
ja nimenomaan ulkopuolisen energian käyttöä. 
Kannustavalla ohjauksella maatilat voivat kehittyä 
energiaomavaraisiksi.” (Selvitys energiapolitiikan… 
2015, 4–5). LVM:n laatimassa vaihtoehtoisten 
käyttövoimien jakeluverkkojen kehittämistä 
koskevassa ehdotuksessa todetaan, että ilmaston 
muutoksen hillitseminen Suomessa edellyttää 
luopumista ”fossiilisista polttoaineista kotimaan 
liikenteessä vaiheittain lähes kokonaan vuoteen 
2050 mennessä” (Vaihtoehtoisten käyttövoimien… 
2015, 7).

Hallinnollis-oikeudellinen ohjaus

EU:n direktiivit ohjaavat merkittävästi Suomen 
energiapolitiikkaa. Niihin liittyy seikkaperäistä 
raportointia ja niiden vaatimuksia sovelletaan 
Suomen oloihin laeissa ja strategioissa.

Direktiivit

Direktiivissä uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian käytön edistämisestä (2009/28/EY) 
asetetaan tavoitetasot uusiutuvan energian käytölle 
vuoteen 2020 mennessä. Tämän ns. uusiutuvan 
energian direktiiviin (RES-direktiiviin) on kirjattu 
jokaiselle jäsenvaltiolle omat tavoitteet. Maat 
voivat itse päättää toimista, joilla tavoitteisiin 
pyritään. Direktiivissä on asetettu myös liikenteen 
biopolttoaineiden kestävyyteen liittyviä vaati-
muksia. (Direktiivit 2016.)

Direktiivi vaihtoehtoisten polttoaineiden infra-
struktuurin käyttöönotosta (2014/94/EU) (ns. jake-
luinfradirektiivi) tuli voimaan lokakuussa 2014. 
Direktiivi asettaa jäsenmaille velvoitteen laatia 
kansallinen toimintakehys liikenteen vaihtoeh-
toisten polttoaineiden markkinoiden kehittämiseksi 
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ja infrastruktuurin käyttöönottamiseksi marras-
kuuhun 2016 mennessä. (Vaihtoehtoisten käyttö-
voimien… 2015.)

Myös monet muut direktiivit vaikuttavat 
puuenergian käyttöön, ja uusia direktiivejä on 
tulossa. Suunnitteilla on esimerkiksi direktiivi 
pienpolton ilmanpäästöjen rajoituksista. Suomessa 
kolmannes pienpolton synnyttämistä hiukkasista 
tulee puulämmityksestä ja saunojen piipuista. 
(Saavalainen 2015.)

Suomen lainsäädäntö

Kestävän metsätalouden määräaikaiseen rahoitus-
lakiin (34/2015) perustuen voidaan maksaa ener-
giapuun keräämistukea nuoren metsän hoidon 
yhteydessä (Metsätalouden tuet 2016). Laki biopolt-
toaineiden käytön edistämisestä liikenteessä 
(446/2007) velvoittaa nostamaan biopolttoai-
neiden vähimmäisosuutta vuosittain siten, että se 
on vuodesta 2020 alkaen 20 prosenttia. Laissa 
biopolttoaineilla tarkoitetaan nestemäisiä ja kaasu-
maisia liikenteessä käytettäviä polttoaineita, jotka 
valmistetaan biomassasta. RES-direktiivin 
(2009/28/EY) biopolttoaineiden kestävyyskriteerit 
saatettiin voimaan Suomessa lailla biopolttoaineista 
ja bionesteistä (393/2013). Laissa säädetään sekä 
liikenteen biopolttoaineiden että muuhun energia-
käyttöön tarkoitettujen bionesteiden kestävyyden 
arviointiin sovellettavista vaatimuksista.

Myös monet muut lait vaikuttavat puun ener-
giakäyttöön. Muutama niistä on mainittu 
myöhemmin tässä katsauksessa.

Taloudellinen ohjaus

Useat eri tahot tarjoavat rahoitusta puuenergia-
hankkeisiin ja -investointeihin sekä apua rahoi-
tuksen hakemiseen. Verotuksella vaikutetaan 
osaltaan uusiutuvan energian hyödyntämiseen.

Kemera-lakiin perustuva tuki pienpuun 
keräämiseen

Kestävän metsätalouden määräaikaiseen rahoitus-
lakiin (34/2015) perustuen voidaan nuoren 
metsän hoidon yhteydessä maksaa korotettua 

pinta-alatukea, jos hoitotyön yhteydessä kerätään 
energiapuuta (Metsätalouden tuet 2016). Kemera-
tukea hallinnoi Suomen metsäkeskus.

TEM:n energiatuki

TEM myöntää hankekohtaisen harkinnan perus-
teella yrityksille, kunnille ja muille yhteisöille 
energiatukea investointi- ja selvityshankkeisiin, 
jotka edistävät 1) uusiutuvan energian tuotantoa 
tai käyttöä, 2) energiansäästöä tai energiantuo-
tannon tai käytön tehostamista, tai 3) vähentävät 
energian tuotannon tai käytön ympäristöhaittoja. 
Energiatuella pyritään edistämään erityisesti 
uuden energiateknologian käyttöönottoa ja 
markkinoille tuloa. Uusiutuvan energian 
käyttöön liittyviä investointeja ovat muun muassa 
pienet lämpökeskukset, polttoaineen tuotanto-
hankkeet ja uuden teknologian demonstraatio-
hankkeet. Energiatukia haetaan ELY-keskuksista. 
(Energiatuki 2016.)

Manner-Suomen maaseutuohjelma 
2014–2020

Maaseutuohjelmassa investointitukirahoituksen 
tarkoituksena on edistää uusiutuvan energian 
tuottamista maatilojen omaan kulutukseen sekä 
lisätä uusiutuvaan energiaan liittyvää yritystoi-
mintaa maaseudulla. Maatilojen lämpökeskus- ja 
biokaasulaitosinvestointeihin myönnetään tukea 
vain uusiutuvaa energiaa hyödyntäviin investoin-
teihin. Mikro- ja pienyritykset sekä maatilojen 
yhteydessä toimivat yritykset voivat hakea yritys-
tukea maa- ja metsätalouden ulkopuolisen yritys-
toiminnan energiainvestointeihin. (Selvitys ener-
giapolitiikan… 2015, 23, 25.)

Maatilat voivat saada tukea myös tilakoh-
taisten energiasuunnitelmien ja -katselmusten 
tekemiseen. Suunnitteluapua ja neuvontaa on 
mahdollista saada Neuvo 2020 -toimenpiteen 
kautta 3 500 euron edestä ohjelmakauden aikana 
Maaseutuviraston hyväksymiltä energianeuvo-
jilta. Energianeuvonnan tavoitteena on energian-
käytön tehostaminen sekä uusiutuvan energian 
tuotannon ja käytön lisääminen. (Maatilan kehit-
täminen 2016.)

http://www.metsakeskus.fi/tuki-nuoren-metsan-hoitoon
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Maaseutuohjelmaan sisältyy myös muita 
rahoitusmuotoja, joilla voidaan tukea puun ener-
giakäyttöä. Rahoitusneuvontaa tarjoavat muun 
muassa kuntien maaseutuhallinnon yhteistoi-
minta-alueet, ELY -keskukset sekä paikalliset 
Leader -ryhmät. Maaseutuohjelman rahoitusta 
hallinnoi Maaseutuvirasto. (Maaseutuohjelma 
pähkinänkuoressa 2016.)

Maatalouden investointituet

Investointituki on tarkoitettu laitoksiin, joiden 
tuottama energia käytetään maatilan tuotantotoi-
minnassa tarvittavissa rakennuksissa. Edelly-
tyksenä tuen myöntämiselle on, että lämpökeskuk-
sessa hyödynnetään uusiutuvaa energiaa. Tukea 
voidaan myöntää myös maatilan biokaasulaitoksen 
rakentamiseen, jos laitoksessa käytettävästä 
biomassasta yli puolet on peräisin hakijan maati-
lalta. Maatalouden investointitukia voi hakea 
jatkuvasti Maaseutuviraston Hyrrä-palvelussa. 
(Maatalouden investointituet 2015.)

Pientalojen harkinnanvarainen energia-
avustus

Kunnat myöntävät harkinnanvaraista energia-
avustusta laite- ja materiaali-investointeihin, joilla 
parannetaan energiataloutta ja vähennetään ener-
giankäytöstä aiheutuvia päästöjä sekä lisätään 
uusiutuvan energian käyttöä pientaloissa. Avus-
tuksen määrä on enintään 25 % kunnan hyväksy-
mistä kustannuksista ja sen saamiselle on asetettu 
tulorajat. Avustuksella tuetaan muun muassa 
puulämmitysjärjestelmien ja uusiutuvaa energiaa 
hyödyntävien yhdistelmälämmitysjärjestelmien 
rakentamista. (Pientalojen harkinnanvarainen… 
2016.)

Uusia rahoitustapoja

Joukkorahoituksessa piensijoittajilta kerätään rahaa 
hankkeen toteuttamiseen. Joukkorahoituspalvelu 
Joukon Voima Oy, Motiva Oy ja Bioenergia ry 
ovat selvittäneet lainapohjaisen joukkorahoituksen 
soveltuvuutta lämpölaitosinvestointeihin. (Joukko-
rahoitus sopii… 2015.) Muualla Euroopassa on 

käytössä myös muita pienyrityksille sopivia rahoi-
tuskeinoja. EU:n Progress -mikrorahoituksella 
rahoitetaan yrittäjiä jäsenvaltioissa toimivien 
mikrorahoituslaitosten välityksellä (Progress Micro-
rahoitus… 2011). Ruotsissa on kehitetty malleja 
paikallisrahoitukselle (lokalfinansiering) pienten 
yhteisöllisten hankkeiden toteuttamiseksi (Herlitz 
2011).

Verotus

Verotuksella voidaan vaikuttaa monin tavoin puun 
energiakäyttöön. Alla muutama esimerkki pieni-
muotoiseen puun energiakäyttöön liittyvistä vero-
porkkanoista.

Sivutoimiset polttopuumyyjät hyötyvät 
vähäisen liiketoiminnan arvonlisäverottomuudesta 
kun yrittäjän tilikauden liikevaihto on alle 10 000 
euroa (Nuutinen 2011, 11; Arvonlisäverottoman 
vähäisen… 2016). Energiaremonteissa voidaan 
hyödyntää työkustannusten osalta kotitalousvä-
hennystä tuloverotuksessa (Pientalojen harkinnan-
varainen… 2016). Verotuksella voidaan tukea 
myös biopolttoaineiden käyttöä. Henkilöautojen 
autoveron muutos vuonna 2008 hiilidioksidipääs-
töihin perustuvaksi on ohjannut kuluttajat 
ostamaan vähäpäästöisempiä autoja ja vuoden 
2011 alussa voimaan tullut energiaverouudistus 
suosii biokomponentteja sisältäviä polttoaineita. 
(Autoilun verotus 2016.)

Informaatio-ohjaus

Informaatio-ohjaus täydentää hallinnollis-oikeu-
dellista ja taloudellista ohjausta. Se auttaa toteut-
tamaan puuenergian käyttöön liittyviä toimenpi-
teitä käytännössä. Valtion tukeman informaatio-
ohjauksen keinoja ovat muun muassa neuvonta, 
tilastointi, tutkimus ja koulutus. Myös monet etu- 
ja kansalaisjärjestöt ovat merkittäviä informaation 
välittäjiä.

Neuvonta

TEM:n toimeksiannosta Suomeen on kehitetty 
kuluttajia palveleva energianeuvontajärjestelmä. 
Ministeriö on nimennyt Motivan energianeuvonnan 
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valtakunnalliseksi koordinaatiokeskukseksi. 
Motivan kotisivuille on kerätty tietoa energia-
asioista. Kuluttajia neuvoo vuonna 2013 avattu 
internet-portaali ”www.eneuvonta.fi” ja touko-
kuusta 2015 toiminut puhelinpalvelu, joka vastaa 
kuluttajien kysymyksiin kahdesti viikossa. (Kulut-
tajien energianeuvonta... 2015.)

Länsi-Suomessa toimii seitsemän energiatoi-
mistoa. Motiva toimii energiatoimistojen verkoston 
valtakunnallisena yhteistyökumppanina ja tukipis-
teenä. Energiatoimistojen palvelut liittyvät muun 
muassa energiansäästösopimuksiin ja -suunni-
telmiin, energiakatselmuksiin, rakennusten ener-
giatehokkuuteen, kiinteistöjen kulutusseurantaan, 
biopolttoaineisiin ja jätteiden hyötykäyttöön. 
(Energiatoimistot 2016.)

EU:n ohjelmakaudella 2014-2020 uusiutuvan 
energian käytön neuvontaa sisältyy maaseutuoh-
jelman Neuvo 2020 -maatilojen neuvontajärjes-
telmään. Maaseutuviraston neuvojarekisteriin 
listatut energianeuvojat tekevät maatiloille energi-
asuunnitelmia ja -katselmuksia. (Maatilojen 
neuvonta 2015.)

Marraskuussa 2015 Suomen metsäkeskuksessa 
toimi viisi puuenergianeuvojaa nimikkeellä 
”bioenergian ja biotalouden asiantuntija” eri 
puolilla Suomea. Puuenergianeuvojat laativat kiin-
teistökohtaisia suunnitelmia ja kustannuslaskelmia 
sekä avustavat tukien hakemisessa. Lisäksi he 
tarjoavat asiantuntija-apua muun muassa puupolt-
toaineen hankinnassa, lämmöntuotannon teknii-
kassa, rakennusten energiataloudessa, puuenergia-
yrittämisessä ja lämpölaitoshankkeiden suunnitte-
lussa. Neuvojien asiakaskuntaan kuuluu yrittäjiä, 
maatilojen omistajia, metsänomistajia ja kuntien 
edustajia. (Puuenergianeuvonta 2015.)

Suomen metsäkeskuksen ylläpitämästä Halko-
liiteri.com -palvelusta löytyy polttopuun myyjiä 
lähes koko Manner-Suomen alueelta. Palvelussa on 
myös tietoa puulämmityksestä. (Klapikaupan 
vertailupalvelu… 2015.)

Seuranta ja tilastointi

TEM on julkaissut vuodesta 2008 lähtien 
vuosittain toimialaraportteja uusiutuvasta ener-
giasta. Vuoden 2015 raportissa kuvataan erillisinä 
yritysryhminä tuulivoiman tuotantoa, ener-
giapuun korjuuta, hakkeen tuotantoa, lämpöyrit-
täjyyttä sekä ”muuta bioenergiayrittäjyyttä”, johon 
sisältyy muun muassa biopolttoaineiden, poltto-
puiden ja pellettien tuotanto. (Alm 2015.)

Työtehoseura TTS on seurannut vuodesta 2002 
alkaen lämpöyrittämisen laajuutta ja kehitystä. 
Uusien laitosten tiedot on koottu yhteen pääosin 
metsäkeskusten puuenergianeuvojien keräämistä 
tiedoista. TTS:n seurantajulkaisuissa on tietoa 
myös polttoaineiden käytöstä ja koostumuksesta. 
(Lämpöyrittäjät käyttävät… 2010; Backman & 
Vuorio 2014.)

Metsäntutkimuslaitoksen Metsätilastollisessa 
vuosikirjassa oli erillinen Energia-luku vuosina 
2008–2014. Puuenergian tilastointi jatkuu Luon-
nonvarakeskus Lukessa. Puun energiakäyttö -tilasto 
sisältää tietoja lämpö- ja voimalaitosten käyttä-
mistä kiinteistä puupolttoaineista vuodesta 2000 
lähtien. Puupelletit -tilasto kattaa vuositiedot 
puupellettien tuotannosta, ulkomaankaupasta ja 
kotimaan kulutuksesta vuodesta 2001 lähtien. 
Energiapuun kauppa -tilastossa on tietoja metsän-
omistajilta metsähakkeen raaka-aineeksi ostetun 
energiapuun hinnoista ja määristä vuodesta 2014 
lähtien. (Metsätilastot 2016.)

Kuntaliitto kerää kaupallisesti toimivilta lämpö-
laitoksilta ja lämmön jakeluyhtiöiltä myyntiin ja 
polttoaineisiin liittyviä tietoja. Kysely on tarkoi-
tettu niille kuntien kokonaan tai osittain omista-
mille kaukolämpölaitoksille, jotka eivät vastaa 
Energiateollisuus ry:n tilastokyselyyn. Tiedot 
koskevat laitosten käyttämiä polttoaineita, raken-
tamista ja taloutta. Tietoja on kerätty vuodesta 
1988 lähtien. (Tietoja pienistä… 2014.)

Motivan kotisivuille on koottu aikasarjatietoa 
uusiutuvan energian kulutuksesta ja arvioita kehi-
tysnäkymistä vuoteen 2020 asti. Sivuilta löytyy 
myös kooste uusiutuvan energian trendeistä. 
(Uusiutuva energia Suomessa 2016.)

Suomen Biokaasuyhdistys aloitti yhdessä 
Joensuun yliopiston kanssa 1990-luvulla tiedon 
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keräämisen Suomessa toimivista biokaasulaitok-
sista, niiden tuottamasta kaasusta ja kaasun 
käytöstä. Ensimmäinen Biokaasulaitosrekisteri-
julkaisu sisältää tietoja vuosilta 1994–1996. 
Vuonna 2010 myös biokaasun liikennekäyttö sisäl-
lytettiin rekisteriin. Nykyään Itä-Suomen yliopisto 
vastaa rekisterin tietojen keräämisestä ja raportin 
julkaisemisesta. (Biokaasulaitosrekisteri 2016.)

Tutkimus ja kehittäminen

TEM:n hallinnonalan tutkimus- ja kehittämisor-
ganisaatioita ovat Innovaatiorahoituskeskus Tekes, 
VTT Oy ja Motiva Oy. Tekes on toteuttanut bio- ja 
puuenergian teknologiaohjelmia 1990-luvulta 
lähtien useissa hankkeissa. Bioenergiaa on edistetty 
muu muassa ”Groove – Uusiutuva energia, kasvua 
kansainvälistymisestä” -ohjelmalla (2010–2014) ja 
”Green Growth – Tie kestävään talouteen” (2011–
2015) -ohjelmalla. VTT on toteuttanut useita 
polttopuuhun liittyviä tutkimushankkeita yhteis-
työssä metsäalan organisaatioiden kanssa (esim. 
Helynen & Oravainen 2002; Helynen ym. 2007; 
Alakangas ym. 2008). Green VTT sivuilla 
todetaan, että ”maa- ja metsätalouden biomassan 
arvoketjuille kehitettävät uudet teknologiat ovat 
tärkeällä sijalla VTT:n tutkimusohjelmassa” 
(Vihreä energia… 2016). Tällä hetkellä VTT:llä on 
meneillään muun muassa ”Paikallisen uusiutuvan 
energian ja energiatehokkuuden liiketoimin-
taekosysteemin muutos – Parempia energiapalve-
luita kuluttajille (USE)” -hanke (2015–2018) 
yhteistyössä Suomen ympäristökeskus Syken 
kanssa. Motivan ensisijainen tehtävä on tarjota 
energiansäästöä, energia- ja materiaalitehokkuutta 
sekä uusiutuvien energialähteiden käyttöä edis-
täviä projekti- ja asiantuntijapalveluja julkisen 
hallinnon, yritysten ja yhteisöjen sekä kuluttajien 
tarpeisiin.

MMM:n hallinnonalalla puun energiakäyttöä 
tutkitaan ja kehitetään Luonnonvarakeskus Lukessa 
ja Suomen metsäkeskuksessa. Ennen muuttumista 
osaksi Lukea Metsäntutkimuslaitos Metlan 
”Bioenergiaa metsistä” -tutkimus- ja kehittämisoh-
jelmassa (2007–2011) tutkittiin metsäenergian 
tuotantoketjua (Asikainen ym. 2014). Seuraava 
”ForestEnergy2020” (2012–2015) oli Luken ja 

VTT:n yhteinen tutkimus- ja innovaatio-ohjelma, 
jonka tavoitteena oli tuottaa ratkaisuja metsä-
energian koko tuotanto-, hankinta-, käsittely-, 
jalostus- ja käyttöketjuun (ForestEnergy2020 
2016). Kansallisen metsästrategian toteuttamiseen 
liittyen Luken tehtävänä on uudistaa puuenergia-
alan tilastointia mukaan lukien pientalojen polt-
topuun käytön tilastointi (Kansallisen metsästra-
tegian… 2015). Esimerkki Suomen metsäkes-
kuksen ajankohtaisesta hankkeesta on ”Moteista 
megawateiksi” -hanke (2011–2015), jonka tavoit-
teena oli edistää biopolttoaineiden käyttöön liit-
tyvää yrittäjyyttä Pirkanmaalla. (Maunula 2012; 
Päättynyt: moteista… 2016.)

YM:n hallinnonalalla toimiva Suomen ympäris-
tökeskus Syke on toteuttanut useita puun energia-
käyttöä käsitteleviä hankkeita viime vuosina. 
”Moniulotteinen kestävyyden arviointikehikko 
puuenergian tuotannolle – BioSus” -hankkeessa 
(2009–2011) tarkasteltiin puun energiakäyttöä 
ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuu-
risen kestävyyden näkökulmista. Sykessä on 
meneillään useita energia-alan yhteistyöhankkeita 
muun muassa VTT:n ja Aalto-yliopiston kanssa. 
Vuodesta 2008 lähtien Syke on koordinoinut 
”Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU)” 
-hanketta, jonka tavoitteena on vähentää kasvi-
huonekaasupäästöjä kunnissa muun muassa lisää-
mällä uusiutuvan energian käyttöä. (Kohti hiili-
neutraalia… 2013.)

Aalto-yliopistossa on meneillään kaksi uusiu-
tuvan energian konsortiohanketta. ”Smart Energy 
-teknologiamurros (SET)” -hankkeessa (2015–
2017) on mukana seitsemän yliopistoa ja tutki-
muslaitosta sekä neljä muuta organisaatiota. 
Konsortio tutkii muun muassa energiamurroksen 
etenemistä ja vaikutuksia eri toimialoilla sekä 
siihen liittyviä liiketoimintamalleja, instituuti-
oiden muutostarpeita ja politiikkavaihtoehtoja. 
(Smart Energy… 2016.) ”Välittäjäorganisaatiot 
energia-alan murroksessa – markkinoiden 
luominen kestäville energiaratkaisuille (TRIPOD)” 
-hankkeeseen (2015–2019) osallistuvat myös 
Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuskeskus ja 
Syke (Välittäjäorganisaatiot energia-alan… 2015).

Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteinen 
”Kuinka Suomen energiajärjestelmä hajautetaan? 
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Murroksen laukaisijat ja dynamiikka (DEFEND)” 
-hanke (2015–2018) kuuluu Suomen Akatemian 
Uusi energia -tutkimusohjelmaan. Hankkeen 
tavoitteena on kehittää ohjauskeinoja, joilla 
voidaan tukea hajautetun ja kestävän energiantuo-
tannon kehittymistä Suomeen. (Decentralizing 
Finland’s… 2015.)

Vaasan yliopiston Levón-instituutin koordinoi-
massa ”Energiakylä” -hankkeessa (2011–2014) 
perustettiin Pohjanmaan maakuntien alueelle 14 
energiakylää. Kylille laadittiin paikallisten ominais-
piirteiden pohjalta energian omavaraisuussuunni-
telmat. Projektia toteuttivat Levón-instituutin 
lisäksi Yrkeshögskolan Novia ja Suomen metsä-
keskus. (Energiakylät tähtäävät… 2014.) Keväällä 
2016 alkoi valtioneuvoston rahoittama ”Hajau-
tetun uusiutuvan energian mahdollisuudet ja 
rajoitteet (HEMU)” -hanke, jossa Vaasan 
yliopiston yhteistyötahoina ovat Luonnonva-
rakeskus Luke, Aalto-yliopisto ja Helsingin 
yliopiston Ruralia-instituutti.

Suomen Akatemia toteutti vuosina 2008–2012 
”Kestävä Energia (SusEn)” -tutkimusohjelman, 
jossa tutkimuksen painopiste oli energiatuotannon 
teknologioissa, energiajärjestelmissä ja energiate-
hokkuudessa. ”Uusi energia” -tutkimusohjelmassa 
(2015–2018) keskeisiä kysymyksiä ovat energiatuo-
tannon ja -kulutuksen kokonaisuuden hallinta, 
uudet energiamarkkinat sekä uudet integroidut 
energiaratkaisut. (Uusi energia… 2014.)

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitrassa toteu-
tettiin vuosina 2009–2013 lähienergia-hankekoko-
naisuus, jonka tavoitteena oli edistää kansalaisten 
mahdollisuuksia tuottaa omaa energiaa. Hank-
keeseen liittyen perustettiin Suomen lähienergia-
liitto, joka jatkaa uusiutuvan paikallisesti tuotetun 
energian edistämistyötä. (Sitra on edistänyt… 2013.)

Työtehoseura TTS on tutkinut viime vuosina 
metsäenergian korjuumenetelmiä ja tehnyt kokeita 
eri polttoaineilla (Uusiutuva energia ja… 2016). 
TTS on myös seurannut lämpöyrittäjyyden kehi-
tystä vuodesta 2002 lähtien (Vuorio ym. 2007; 
Backman & Vuorio 2014). Metsäalan pienyrityksiä 
käsitelleessä ”Kasvun eväät – tutkimus- ja kehittä-
misohjelmassa” (2007–2010) tutkittiin muiden 
toimialojen ohella myös metsäenergia-alan yritysten 
kannattavuutta (Rieppo 2010).

CLIC Innovation Ltd:n ”Tulevaisuuden kestävät 
bioenergiaratkaisut (BEST)” (2013–2016) on 
julkisen ja yksityisen sektorin yhteinen tutkimus-
ohjelma, jonka tavoitteena on selvittää bioenergian 
roolia osana tulevaisuuden kestävää energiajärjes-
telmää. Ohjelmassa on mukana 22 yritystä ja 13 
yliopistoa tai tutkimuslaitosta. Ohjelmaa koor-
dinoi Spinverse Oy. (BEST – Sustainable… 
2016.)

Metsänhoitoyhdistykset ovat toteuttaneet 
käytännönläheisiä puuenergian kehittämishank-
keita. Esimerkiksi Pirkanmaan metsänhoitoyh-
distys toteutti vuosina 2010–2014 ”Energiapuu 
kestävästi hyötykäyttöön” -Leader-hankkeen, 
jonka tavoitteena oli kehittää bioenergiaketjun 
osa-alueita metsänomistajien neuvonnasta 
korjuulogistiikan tehostamiseen (Energiapuu 
kestävästi… 2014). Kanta-Hämeen metsänhoi-
toyhdistyksen ”Metsäenergiaa kannattavasti 
METKA” -hankkeen (2007–2011) tavoitteena 
oli metsäenergian kannattavuuden ja laadun 
parantuminen.

Alueelliset ProAgria -keskukset tarjoavat yrittä-
jille neuvontapalveluja ja toteuttavat kehittämis-
hankkeita. ProAgria Etelä-Suomen koordinoiman 
”Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus 
(HUE)” -hankkeen (2012–2014) tavoitteena oli 
edistää Hämeen energiaomavaraisuutta sekä 
uusiutuvan energian tuotantoon ja käyttöön liit-
tyvää liiketoimintaa ja investointeja. Hankkeen 
kohderyhmiä olivat maatilat ja muut maaseudulla 
toimivat mikro- ja pienyritykset, metsänomis-
tajat, kunnat ja muut yhteisöt. Hankkeessa kehi-
tettiin muun muassa puuenergian hyödyntä-
miseen liittyviä toimintamalleja. (Uusiutuva 
energia mahdollisuutena… 2016.)

Koulutus

Toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa 
metsäalan perustutkinnon metsäenergian 
tuotannon osaamisalalta valmistuu ”metsä-
energian tuottajia”, jotka on koulutettu työsken-
telemään energiapuun korjuussa ja kuljetuksessa. 
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon ympä-
ristöalan osaamisalalta voi valmistua ”ympäris-
tönhoitajiksi”, jotka voivat toimia esimerkiksi 

http://lahienergia.org/
http://lahienergia.org/
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energianeuvojina. Metsäenergian tuottajia koulu-
tetaan yhdeksässä ja ympäristöhoitajia 12 oppilai-
toksessa eri puolilla Suomea. (Metsäalan 
koulutus… 2016.)

Henkilöt, joilla on bioenergia-alaan liittyvä 
peruskoulutus tai vastaava osaaminen työelämästä 
voivat suorittaa ”bioenergia-alan ammattitut-
kinnon” näyttötutkintona. (Ammattikoulutus 
2016.) Ammattitutkinto sisältää pakollisen 
bioenergia-alan yleisosan ja kuusi valinnaista 
erikoistumisosaa, joista valitaan vähintään yksi. 
Tutkinnon suorittaja voi lisäksi suorittaa vapaava-
lintaisena bioenergiayrittäjyys -opintokokonai-
suuden. (Bioenergia-alan ammattitutkinto... 2008.) 
Useat ammattioppilaitokset järjestävät ammatti-
tutkintoon valmistavia 1–1,5 vuotta kestäviä 
koulutuksia.

Ammattikorkeakouluissa voi bioenergiaan 
liittyen suorittaa luonnonvara-alan tutkinnon tai 
valmistua metsätalousinsinööriksi. Tekniikan 
tutkinnon kautta voi valmistua insinööriksi ener-
giatekniikan suuntautumisvaihtoehdosta. 
(Bioenergia-ala 2016.) Energiatekniikan insinöörit 
voivat erikoistua bioenergiaan esimerkiksi Kymen-
laakson ammattikorkeakoulussa ja Savonian 
ammattikorkeakoulussa (Metsäalan koulutus… 
2016).

Yliopistossa bioenergiaan liittyviä opintoja voi 
harjoittaa tekniikan alalla. Bioenergiaan voi 
syventyä esimerkiksi Lappeenrannan teknillisen 
yliopiston energiatekniikan koulutusohjelmassa ja 
Aalto-yliopiston energiatekniikan opinnoissa. 
(Metsäalan koulutus… 2016.) Vaasan yliopisto 
aloitti 2010 Energy Business MBA -koulutusoh-
jelman, joka tähtää energia-alan asiantuntija- ja 
johtotehtävissä olevien liiketoimintaosaamisen ja 
johtamistaitojen kehittämiseen (The MBA… 
2016.) Itä-Suomen yliopiston puumateriaali-
tieteen maisteriohjelmassa (MSc Wood Material 
Science) on mahdollisuus perehtyä puun energia-
käyttöön. Englanninkielinen maisteriohjelma 
käynnistyi syksyllä 2013. (Wood materials… 
2016.)

Yliopistot ja ammattikorkeakoulut järjestävät 
puoli vuotta kestävää Bioenergiaosaaja-koulutusta 
korkeakoulutetuille. Koulutus on suunnattu työt-
tömille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille. 

Vuonna 2016 koulutuksen järjestää Tampereen 
teknillinen yliopisto. (Bioenergiaosaaja -koulutus… 
2016.)

Varsinais-suomalainen ammattiopisto Livia 
Maaseutuopisto järjestää bioenergian lyhytkoulu-
tusta, joka sopii esimerkiksi bioenergialaitosinves-
tointia harkitseville toimijoille. Koulutuksessa 
keskitytään biokaasun, biodieselin sekä metsä- ja 
peltoenergian tuottamisen mahdollisuuksiin. 
Koulutuksen kesto, sisältö ja ajankohta räätä-
löidään tarpeen mukaan. (Bioenergian lyhytkou-
lutus 2016.)

Muita informaatio-ohjauksen keinoja

Puuenergian käyttöä edistetään myös monilla 
muilla informatiivisilla keinoilla. Näitä ovat muun 
muassa oppikirjat, palkinnot, messut ja lehdet. 
Opaskirjoja ovat julkaisseet muun muassa ProAgria 
Keskusten Liitto, Motiva ja ammattikorkeakoulut. 
Esimerkki palkinnosta on Suomen Pellettienergia-
yhdistys ry:n vuodesta 2011 lähtien jakama 
Vuoden Pellettiteko -palkinto. Jyväskylässä järjes-
tetään vuosittain Puu ja Bioenergia -messut ja 
Vaasassa keväisin Vaasa EnergyWeek. Alan lehtiä 
ovat Bioenergia ry:n BioEnergia ja Biokaasu – 
Suomen Biokaasuyhdistyksen jäsenlehti.

Neuvotteluohjaus

Neuvotteluohjauksessa julkinen hallinto asettaa 
tavoitteet ja keinot niihin pääsemiseksi neuvo-
tellaan useiden eri tahojen yhteistyönä. Neuvotte-
luohjauksen menetelmiä ovat muun muassa 
kansainväliset sopimusneuvottelut, konfliktien 
sovittelu ja vapaaehtoiset sopimukset.

Kansainväliset sopimukset

Suomi on sitoutunut EU:n asettamiin energia- ja 
ilmastotavoitteisiin sekä Pariisissa 2015 solmittuun 
ilmastosopimukseen, joka täydentää vuonna 1992 
solmittua YK:n ilmastonmuutosta koskevaa puite-
sopimusta. Sopimukset velvoittavat vähentämään 
kasvihuonekaasupäästöjä. (Kansallinen metsästra-
tegia 2015; Pariisin ilmastosopimus 2016.)
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Kansalliset 
energiatehokkuussopimukset

Energiatehokkuussopimukset ovat Suomessa 
keskeisiä EU:n energiatehokkuusdirektiivin 
(2012/27/EU) velvoitteiden toimeenpanossa. Ne 
kattavat elinkeinoelämän, kiinteistöalan, kunta-
alan, öljyalan, tavara- ja joukkoliikenteen sekä 
maatalouden. Niiden tavoitteena on edistää uuden 
energiatehokkaan teknologian käyttöönottoa ja 
lisätä uusiutuvan energian käyttöä. (Energiatehok-
kuussopimukset 2016.)

Itseohjaus

Itseohjauksessa yritykset ja yhteisöt hyödyntävät 
erilaisia vapaaehtoisia toimintamalleja, jotka 
korostavat toimijan omaa vastuuta toiminnan 
kehittämisestä. Itseohjausta tukevia toiminta-
malleja ovat esimerkiksi omavalvonta, laatujärjes-
telmät ja sertifiointi.

Vapaaehtoiset energiakatselmukset

Vapaaehtoiset energiakatselmukset ovat energian-
käytön kohdekartoituksia, joissa tarkastellaan 
muun muassa mahdollisuuksia ottaa käyttöön 
uusiutuvaa energiaa. Rakennusten ja tuotantopro-
sessien lisäksi katselmustoiminta kattaa kuljetus-
ketjut sekä uusiutuvan energian käytön lisäysmah-
dollisuudet kuntatasolla. TEM tukee pienten ja 
keskisuurten yritysten ns. Motiva-mallisia energia-
katselmuksia sekä kuntien vapaaehtoista energia-
katselmustoimintaa. (Energiakatselmustoiminta 
2016; Vapaaehtoiset katselmukset 2016.)

Laatujärjestelmät

Kiinteille biopolttoaineille on määritelty kansain-
väliset laatuvaatimukset SFS-EN ISO 17225 
-standardisarjassa. Kiinteitä biopolttoaineita ovat 
muun muassa polttopuu, briketit, pelletit, kuori, 
sahanpuru sekä puuhake ja -murske. Standardit on 
tarkoitettu biopolttoaineiden tuottajille, toimitta-
jille ja käyttäjille sekä alan laitevalmistajille. 
Suomessa Bioenergia ry, Energiateollisuus ry ja 
Metsäteollisuus ry ovat hyväksyneet standardit 

puupolttoaineiden kauppaan. (Puhdasta 
energiaa… 2014.)

Uusiutuvan energian laiteasentajien ja 
kouluttajien sertifiointi

Uusiutuvan energian direktiivi (RES-direktiivi 
2009/28/EU) edellyttää EU-jäsenmailta uusiu-
tuvan energian laiteasentajien vapaaehtoista sertifi-
ointijärjestelmää. Suomessa järjestelmä toimeen-
pantiin vuonna 2015 lailla tiettyjen uusiutuvaa 
energiaa käyttävien energiajärjestelmien asentajien 
kouluttajien hyväksymisestä (38/2015,  RES-
kouluttajalaki). Kouluttajalaki täydentää olemassa 
olevaa Sertifioitu asentaja -järjestelmää, joka 
myöntää koulutetuille ja käytännössä pätevöity-
neille uusiutuvan energian asentajille pätevyysser-
tifikaatin. Sertifioitujen laiteasentajien luetteloa 
ylläpitää Motiva. (Motiva ja Energiavirasto… 
2015.)

Puun energiakäytön rooli 
sosiaalisessa kestävyydessä

Sosiaalisesti kestävän kehityksen tavoite on 
ihmisten hyvinvointi. Metsätalouden sosiaalisen 
kestävyyden edellytyksenä on pidetty ihmisten 
aineellisten ja aineettomien tarpeiden huomioi-
mista. Esimerkiksi Saastamoinen määrittelee 
metsätalouden sosiaalisen kestävyyden seuraavasti: 
”Sosiaalinen kestävyys tarkoittaa lyhyesti metsäalan 
kykyä edistää jatkuvasti ihmisten hyvinvointia. 
Hyvinvointi on ymmärrettävä laajasti elintason 
(aineellinen hyvinvointi), elämänlaadun (aineeton 
ja ympäristön tuottama hyvinvointi) sekä elämän-
hallinnan (ihmisten ja yhteisöjen edellytykset 
vaikuttaa tulevaisuuteensa) kokonaisuutena” (Saas-
tamoinen 2005, 83). Hyvinvointitavoite on 
kirjattu myös kansallisen metsästrategian visioon: 
”Metsien kestävä hoito ja käyttö on kasvavan 
hyvinvoinnin lähde.” (Kansallinen metsästrategia… 
2015, 8).

Allardtin (1976, 32-49) mukaan ihmisen 
hyvinvointi koostuu elintasosta ja elämän laadusta. 
Hän jäsentää hyvinvoinnin edellytyksiä jakamalla 
hyvinvointiin vaikuttavat tarpeiden tyydyttämisen 
ulottuvuudet kolmeen ryhmään: 1) materiaaliset 
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voimavarat, 2) ihmisten väliset vuorovaikutus-
suhteet ja 3) ihminen suhteessa yhteiskuntaan. 
Edellä mainittuja ryhmiä Allardt tarkentaa seuraa-
vasti:

1. Elintaso viittaa materiaaliseen hyvin-
vointiin. Tärkeitä elintasotekijöitä ovat 
muun muassa tulot, asumistaso, työllisyys, 
koulutus ja terveys.

2. Yhteisyyssuhteet viittaa ihmisten 
tarpeeseen kommunikoida muiden kanssa. 
Tärkeitä yhteisyyssuhteita ovat esimerkiksi 
perhesuhteet, ystävyyssuhteet sekä paikal-
lisyhteisöön kiinnittyminen.

3. Itsensä toteuttaminen liittyy yksilön kehi-
tykseen liittyviin ulottuvuuksiin, joita ovat 
arvonanto, korvaamattomuus, poliittiset 
osallistumismahdollisuudet, vapaa-ajan 
harrastukset ja muu tekeminen.

Jatkossa tarkastellaan puun energiakäytön sosi-
aalisen kestävyyden osatekijöinä materiaaliseen 
hyvinvointiin liittyen työllisyyttä, paikallisuuteen 
liittyen yhteisöllisyyttä ja itsensä toteuttamiseen 
liittyen yksilön hyvinvointia.

Työllisyys

Helynen ym. (2007, 42) ennustivat kymmenen 
vuotta sitten: ”Lämpöyrittäjyys ja pilkkeiden 
myynti tarjoavat metsähakkeen tuotannon ja 
kuljetuksen jälkeen suurimmat työllistämismah-
dollisuudet. Suuren kokoluokan energian tuotanto 
ja polttoainejalosteiden valmistus tarjoavat työtä 
selvästi edellisiä pienemmille henkilömäärille.” 
Heidän ennusteessaan arvioidaan puuenergian 
hyödyntämisen työllisyysvaikutuksiksi yhteensä 
7400 henkilötyövuotta vuonna 2020. Ennusteen 
työvuodet jakaantuvat seuraavasti: metsähakkeen 
tuotanto ja kuljetus 6  200, pilkekauppa 500, 
lämpöyrittäjyys 400, sähkön ja lämmön suurtuo-
tanto 150 ja polttoainejalosteiden valmistus 150. 
(Helynen ym. 2007, 42; Pekkarinen 2010, 19; Villa 
& Saukkonen 2010, 17.)

Polttopuukaupan työllistävyydestä on vaikea 
löytää ajantasaista tarkkaa tietoa. Vuonna 2001 
pilkekauppiaiden määräksi arvioitiin noin 2000, 
mutta vain osa heistä oli päätoimisia. Halkoliiteri.
com -palvelun kautta polttopuutuotteita markkinoi 

noin 450 yrittäjää vuonna 2015. Läheskään kaikki 
polttopuukauppiaat eivät käytä Halkoliiteri.comia 
markkinointikanavana. Vaikka vain osa poltto-
puusta hankitaan ostamalla niin näyttää siltä, että 
ennustettu pilkekaupan työllistävyys on jo toteu-
tunut ja todennäköisesti jopa ylittynyt.

Lämpöyrittäjyyttä on tutkittu suhteellisen 
paljon. Vuoden 2013 lopussa Suomessa toimi 533 
lämpöyrittäjien hoitamaa lämpölaitosta ja yritysten 
työllistämisvaikutus oli 600–700 henkilöä. 
Sittemmin lämpölaitosten määrä on lisääntynyt, 
vuoden 2015 alussa niitä oli 541. Lämpöyrittä-
jyyden työllistämisvaikutus näyttää myös jo ylit-
täneen ennusteen.

Suurin osa monialaisilla maatiloilla käytettä-
västä ja tuotettavasta bioenergiasta on metsästä 
peräisin olevaa polttopuuta tai haketta (Rantamäki-
Lahtinen 2014, 12). Vuonna 2010 energian 
tuotantoa harjoitti pääasiallisena maatalouden 
ulkopuolisena toimintana noin 900 maatilaa; sivu-
toimialat mukaan lukien energian tuotantoa oli yli 
1000 tilalla. Polttopuun ja hakkeen valmistusta 
harjoitti päätoimialana 621 tilaa ja sivutoimialana 
930 tilaa. Bioenergiaurakointi oli päätoimiala 57 
tilalla ja sivutoimiala 92 tilalla. (Yrittäjyyskatsaus 
2012, 175–176.)

Villa ja Saukkonen (2010, 21) toteavat, että 
biokaasun suurimmat hyödyt liittyvät työllistä-
vyyden ohella ympäristöhyötyihin. Biokaasu 
tarjoaa mahdollisuuksia kehittää kiertotaloutta. 
Työpaikkoja voi syntyä esimerkiksi laitteiden 
valmistukseen ja neuvontaan. Puun kaasutuksen 
kehitteillä olevat innovaatiot voivat osaltaan moni-
puolistaa maatilojen ja maaseudun elinkeinora-
kennetta tulevaisuudessa.

Pienimuotoisen puun energiakäytön työllis-
tävyys on osoittautumassa ennakoitua suurem-
maksi, ja tulevaisuuden kehitysnäkymät ovat 
hyvät. Myös puun energiakäyttöön liittyvät muut 
tulovirrat ja kerrannaisvaikutukset ovat merkit-
täviä, mutta ne tunnetaan huonosti. Aluetaloudel-
lisia vaikutuksia on selvitetty maakunnittain (esim. 
Maunula 2012; Storhammar & Mukkala 2014), 
mutta valtakunnallista ajantasaista tietoa ei ole 
saatavilla. Olennaista kehityksessä on, että pieni-
muotoisen puun energiakäytön elinkeinovaikutus 
jakaantuu laajasti koko Suomeen ja muodostaa 
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osan maaseudun asukkaiden monimuotoisesta 
toimeentulosta.

Yhteisöllisyys

Puun energiakäyttö avaa mahdollisuuksia verkos-
toitua sekä yksittäisille toimijoille että yhteisyrityk-
sissä toimiville. Tukipalveluja ja yhteistyöfoo-
rumeja toimijoille tarjoavat muun muassa paikal-
liset neuvontaorganisaatiot, oppilaitokset ja 
kehittämiskeskukset.

Polttopuun myyjät ovat yksittäisiä yrittäjiä ja 
yrityksiä, joiden toiminta vaihtelee pienestä sivue-
linkeinosta useita henkilöitä työllistäviin palvelu-
kokonaisuuksiin. Polttopuuyrittäjät ovat usein 
verkostoituneet paikallisen vakiintuneen asiakas-
kunnan kanssa.

Puuenergiaa käyttävät maatilat voivat saada 
tukea toiminnalleen paikallisilta neuvontaorgani-
saatioilta kuten ProAgria -keskuksista ja Suomen 
metsäkeskuksesta. Maatiloilla yhteistyötahoina 

ovat myös Neuvo 2020 -palvelun energiasuunnit-
telijat, joista monet ovat energia-alan edelläkävi-
jöitä (esim. Toukokuun  HINKU-palkinto…2015).

Suurin osa lämpölaitoksista on osakeyhtiöiden, 
osuuskuntien ja yrittäjärenkaiden hoitamia. Ne 
tarjoavat sosiaalisen yhteisön yrittäjille ja voivat 
edelleen verkostoitua muiden energia-alan toimi-
joiden kanssa. Osa energiatuotantolaitoksista 
toimii nähtävyyksinä ja koulutuskohteina. Esimer-
kiksi Enon Energia Osuuskunta on suosittu vierai-
lukohde (Tietolaatikko 4).

Yksilön hyvinvointi

Kaikki tässä katsauksessa tarkastellut puun ener-
giakäyttötavat ovat kehittyneet viime vuosina 
voimakkaasti. Maaseudun yrittäjät ovat rohkeasti 
lähteneet kehittämään uusia tapoja hyödyntää 
puuta ja ansaita lisätuloja. Huttusen (2009, 31) 
haastattelututkimuksen mukaan uusilla bioener-
giaelinkeinoilla on ollut monelle maatilayrittäjille 

Tietolaatikko 4. 

Hakelämmityksen hyötyjä Enossa (Hakelämmityksen hyödyt… 2016).

”Aluetalouteen hakkeen käyttö tuo lisärahaa, sillä lähes kaikki pyöritettävät eurot jäävät 
hakelaitosten lähialueelle. Lämmön ostaja saa lämpöenergiansa edullisesti ja halvemmalla 
kuin esimerkiksi öljystä…

Hakelämpö työllistää pysyvästi. Metsähakkeen hankinta työllistää metsissä työskenteleviä 
yrittäjiä ja metsänomistajia, haketus- ja kuljetusyrittäjän sekä laitoksen hoidosta huolehtivia 
henkilöitä.

Ympäristön- ja metsänhoidolliset hyödyt ovat myös suuret. Hiilidioksidipäästöt vähenevät, 
kun öljy korvataan puulla… Metsien ja maisemien hoito tehostuu, kun taimikoiden ja 
nuorten metsien harvennuksissa kertyvälle pienpuulle saadaan käyttökohde.

Enossa laitosten yhteinen energiankäyttö vastaa n. 800 omakotitalon vuotuista 
energiantarvetta. Lämpölaitokset korvaavat vuosittain n. 2 milj. litraa polttoöljyä. 
Lähimetsistä korjataan n. 27 000 i-m³ haketta. Hiilidioksidipäästöt ovat tällöin vuosittain 
noin 5 000 tonnia pienemmät kevyeen polttoöljyyn verrattuna.

Tuhka palautetaan takaisin metsiin lannoitteeksi.”
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”suuri merkitys oman elämän rikastajana, uusien 
taitojen tuojana ja omanarvontunteen kohot-
tajana.”

Puun energiakäyttö tuo myös taloudellista 
turvaa ja uusia ammatillisia valmiuksia. Esimer-
kiksi saaristossa polttopuusta on tullut luonteva 
osa perinteistä monitoimisuutta, mikä osaltaan 
mahdollistaa asumisen harvaan asutulla kotiseu-
duilla. Lämpöyrittäjyyteen liittyvä osaaminen voi 
puolestaan mahdollistaa uuteen työpaikkaan siir-
tymisen tarvittaessa.

Uusiutuva energia ja bioenergia ovat suuria 
tulevaisuuden mahdollisuuksia. Suomen maaseu-
dulla haasteena on rakentaa toimivia kokonai-
suuksia olemassa olevista resursseista. Monille 
ammateille ja harrastuksille on ominaista jatkuvan 
kehittymisen, uuden oppimisen ja kokeilemisen 
tarve. Myös puun energiakäyttö tarjoaa kehitty-
mishaasteita, mutta toisaalta myös rauhoittumisen 
mahdollisuuksia.

Yhteenvetoa, tulevaisuuden 
näkymiä ja haasteita

Puun energiakäyttö on lisääntynyt ja monipuolis-
tunut ennakoitua voimakkaammin. Tästä huoli-
matta ajantasaisen tiedon löytämien on vaikeaa. 
Esimerkiksi polttopuun tuotannosta, käytöstä ja 
elinkeinovaikutuksista ei ole ajantasaista tietoa 
saatavilla. Lämpöyrittäjyyden kehittymistä on 
seurattu enemmän, se on helposti rajattavissa oleva 
kokonaisuus, mutta esimerkiksi pien-CHP 
(Combined Heat and Power) -laitosten kehitystä 
on vaikeampi seurata. Biokaasuala on hyvin doku-
mentoitu Suomen biokaasuyhdistyksen, yritysten, 

Suomen ympäristökeskuksen ja Itä-Suomen 
yliopiston yhteistyön tuloksena.

Julkinen hallinto tukee monin tavoin puun 
energiakäyttöä. Rahoituslähteitä ja neuvontaa on 
tarjolla monelta taholta. Sekä valtakunnalliset että 
paikalliset toimijat toteuttavat myös kehittämis-
hankkeita. Epäselväksi kuitenkin jää, missä määrin 
hankkeiden tulokset jalkautuvat käytäntöön osaksi 
tukipalveluja tuottavien organisaatioiden pitkäjän-
teistä toimintaa. Tiedon ja palvelujen hajanai-
suutta lisäävät jatkuvat organisaatio- ja lakiuudis-
tukset.

Monialaisilla tiloilla ja esimerkiksi saariston 
monialayrittäjien toiminnassa bioenergia on vain 
yksi toimiala muiden joukossa. Energiaan liittyvä 
byrokratia ja tiedon saannin vaikeudet yhdessä 
muiden toimialojen hallinnollisten taakkojen 
kanssa voivat muodostua käytännön toimijoille 
ylivoimaisiksi (ks. esim. Karhula ym. 2015). Sosi-
aalinen kestävyys voi vaarantua uupumisen 
seurauksena.

Puun kysyntä erilaisiin käyttötarkoituksiin voi 
kasvaa tulevaisuudessa. Monet tahot kehittävät 
uusia tuotteita puusta ja metsästä, tavoitteena 
korkea jalostusarvo. Puun polttaminen energiaksi 
on kannattavaa vain sopivissa olosuhteissa. Hildén 
ja Soimakallio (2016) toteavat, että biopohjaisen 
polttoaineen tuotanto voi olla kannattavaa, jos 
raaka-aine on edullista tai kun polttoaineen 
tuotanto on samalla esimerkiksi jätehuoltoa. Tule-
vaisuuden haasteena on sovittaa puun energia-
käyttö osaksi maaseudun elinkeinokokonaisuutta, 
jossa on muitakin uusiutuvia energialähteitä ja 
puun hyödyntämistapoja.
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